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NOTATKA W SPRAWIE OFERT NA ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU ORAZ ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ  W 

ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ  KORONAWIRUSA SARS-COV-2 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO (ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO  64 RZĘDOWEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ 

POMIESZCZEŃ) 

 

1. W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku  

z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez 

Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, działając na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1456/256/21 z dnia 16 

września 2021 r., przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy/dostawcy*, dostawy/roboty 

budowlanej/remontowej /usługi* (określić przedmiot umowy) Tomografu komputerowego 64 rzędowego wraz z 

adaptacją pomieszczeń  związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego.  

2. W dniu 22 października 2021 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej / wysłano zapytanie ofertowe do 

5 potencjalnych wykonawców/ inny sposób  

3. W terminie składania ofert, tj. do 3 listopada 2021 r., wpłynęły następujące oferty: 

Lp. Nazwa i adres dostawcy 
Cena jednostkowa 

netto (zł) 
Łączna wartość 

brutto (zł) 
Punktacja 
 

1. 
Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 
11, 03-821 Warszawa 

2 563 037,92  2 799 812,37 87,94 

2. 
Solve Medical Sp. z o.o., ul.  W. 
Lewandowskiego 6/46, 15-124 Białystok 

2 569 200,00 2 797 236,00 

oferta nie 
spełniająca 
wymagań 

Zamawiającego 

3. 
Alteris Spółka Akcyjna, ul. Ceglana 35, 40-
514 Katowice 

2 793 977,00 3 046 716,66 84 

 

4. Otrzymane oferty zostały sprawdzone pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz wymagań w zakresie 

parametrów techniczno-funkcjonalnych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

5. W związku z powyższym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród spełniających wszystkie wymagania 

i warunki określone w ogłoszeniu, tj.: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 

 

Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów 

PZP (art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych): 

Zamówienie na dostawę Tomografu komputerowego 64 rzędowego usługa …/ wykonanie robót … dla szpitala 

SPZOZ w Garwolinie jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do 

profilaktyki i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2, a także zapobieganiem rozprzestrzeniania  się 

choroby COVID-19 w podmiocie leczniczym.   

Zaopatrzenie w Tomograf komputerowy 64 rzędowy usługa …/ wykonanie robót … jest koniecznym wymogiem dla 

utrzymania ciągłości działalności podstawowej i/lub możliwości wykonania zadań nałożonych na podmiot przez 

uprawnione organy administracji publicznej, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV2 .  
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Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych dla mieszkańców województwa. W związku z czym u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia 

leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego. 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
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